
INFORMACJA 

nt. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW 

DO SĄDU REJONOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM  

NA KADENCJĘ 2020-2023 

 

 

30 czerwca 2019 roku upływa ustawowy termin zgłaszania do Rady Miejskiej kandydatów na 

ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim. Ze względu, że dzień 

30 czerwca 2019 roku jest dniem wolnym od pracy, zgłoszenia kandydatów na ławników 

będą przyjmowane do dnia 1 lipca 2019 roku. 

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne 

organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, 

z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo 

wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 

30 czerwca ostatniego roku kadencji. 

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć niżej 

wymienione dokumenty: 

 informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczą zgłaszanej osoby, 

 oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

 oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, 

a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań 

do wykonywania funkcji ławnika, 

 dwa aktualne zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku 

o wydanie dowodu osobistego.  

 

Niezbędne dokumenty (karta zgłoszenia kandydata i oświadczenia) oraz wszelkie 

informacje dot. zgłaszania kandydatów na ławników można uzyskać w biurze nr 33 

Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (telefon 56 4729618). 

 

druki do pobrania: 

1) karta zgłoszenia kandydata na ławnika, 

2) załącznik do karty zgłoszenia kandydata na ławnika,  

3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a 

także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

5) zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 


